
Generalforsamling I BMI      
Onsdag d. 9. juni 2021 
 

Referat 
Afholdelsen af vores udskudte Generalforsamling skete i forbindelse med vores 

Repræsentantskabsmøde og på ovenstående dato i Cafe Klubånd. I marts afholdte vi 

en orienterende Generalforsamling online, hvor Bestyrelsens Beretning og 

Årsregnskabet blev gennemgået. Disse skulle formelt godkendes på dette møde 

sammen med indkomne forslag og personvalg til bestyrelsen. 

 

Tilstede: Bueskydning, Løb&Motion, Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Fitness, Atletik, 

Petanque og Gaming 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent – Jørgen Jørgensen 

a. Dagsordenen var ikke vedhæftet indkaldelsen, men det blev enstemmigt 

vedtaget at den er gældende, da indkaldelsen er blevet udsendt rettidigt 

ifølge vedtægterne. 

 

 

2. Aflæggelse af ledelsens Beretning 

a. Kort mundtlig Beretning iform af billeder og ord. Beretningen blev godkendt 

og den skriftlig Beretning er tidligere udsendt og er ligeledes tilgængelig på 

Hovedafdelingens hjemmeside  

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede Regnskab 

a. Regnskabet blev gennemgået og godkendt af Repræsentantskabet efter et 

par enkelte afklarende spørgsmål. Regnskabet er ligeledes tilgængelig på 

Hovedafdelingens Hjemmeside.  

 

 

4. Behandling af forslag  

a. Ingen indkomne forslag 

 

 



5. Personvalg. Der kan indstilles nye kandidater til Bestyrelsen, som kan vælges på 

den ekstraordinære Generalforsamling.   

• Jørn Riis genopstiller og blev genvalgt 

• Per Bach genopstiller og blev genvalgt 

• Kaspar Ginnerup Knudsen genopstiller og blev genvalgt 

 

Bestyrelsen ser frem til en kommende udvidelse af ledelsesgruppen, da der ligger 

mange spændende opgaver og projekter og venter i fremtiden, ikke mindst i 

forhold til Det Nye Egelund. Vi appellerer derfor til at flere byder sig til, når 

forskellige underudvalg og arbejdsgrupper vil blive nedsat i den kommende tid.  

 

 

6. Valg af revisor for to år. Vælges ligeledes på den ekstraordinære 

Generalforsamling. 

a. Revisor Jørgen Bertelsen genvalgt 

 

 

7. Eventuelt 

a. I forbindelse med Det Nye Egelund har vi fået bevilget 4.1 mio kr. fra Aarhus 

Kommune. De sidste tegninger er ved at være på plads og vi kan bl.a. se 

frem til en ny bevægelsessal med springgrav og mulighed for nye aktiviteter 

af både idrætslig og kulturel karakter. 

b. Udvidelse af BMI Fitness kan ske uafhængigt af Det Nye Egelund, men som 

en del af en større helhed. 

c. Hjemmesiden får et brush up her henover sommerferien – mere 

tidssvarende med flere billeder og mere sjæl og klubliv. 

d. Det samme gælder for vores indgangsparti….   

 

 

Hovedbestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig ved vores bestyrelsesmøde d. 

14. juni 2021.  

 

Mvh. 

 

Hovedafdelingens Bestyrelse 

 

 


